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II. ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 9.
Члан 8. мења се и гласи:
„Члан 8.
Број запослених за које се у буџету општине
обезбеђују средства за плате:
1. Органи општине:
– број изабраних лица 3,
– број постављених лица 8,
– број запослених на неодређено време 88,
– број запослених на одређено време 10.
2. Установе културе:
– број именованих лица 3,
– број запослених на неодређено време 20,
– број запослених на одређено време 6,
3. Туристичко-спортски центар:
– број именованих лица 1,
– број запослених на неодређено време 12,
– број запослених на одређено време 5,
4. Предшколска установа:
– број постављених лица 1,
– број запослених на неодређено време 89,
– број запослених на одређено време 10,
5. Месне заједнице:
– број запослених на неодређено време 10.“
Члан 10.
У члану 26. у ставу 1. износ „5%“, замењује се
износом „10%“.
Члан 11.
Члан 29. мења се и гласи:
„Члан 29.
Распоред и коришћење средстава на име субвенција,
економска класификација 451 – Субвенције јавним
нефинансијским предузећима о организацијама,
вршиће се у 2017. години према акту који доноси
Председник општине.“
Члан 12.
Овa Одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Међуопштинском службеном листу
општина Велика Плана и Смедеревска Паланка“.
Број:011-66/2017-I
У Великој Плани, 14. јула 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Ненад Перић
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Правни основ за доношење одлуке о буџету
општине Велика Плана за 2017. годину налази се у
Закону о буџетском систему („Службени гласник РС“,
број: 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,
62/2013, 63/2013-исп., 108/2013, 142/2014, 103/2015 и
99/2016), Закону о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, број: 129/2007 и 83/2014) и Закону
о финансирању локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, број: 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013,
125/2014 и 95/2015).
Одлука о буџету општине Велика Плана за 2017.
годину донета је на седници Скупштине општине
Велика Плана 17. децембра 2016. године са укупним
приходима и примањима, расходима и издацима у
износу од 1.102.875.000 динара.
Одлуком о изменама и допунама Oдлуке о буџету
општине Велика Плана за 2017. годину, буџет се
утврђује у укупном износу од 1.152.540.000 динара.
Разлози за измену Одлуке о буџету су:
- планирање пренетих средстава из претходне
године,
- планирање трансферних средстава из буџета
Републике Србије,
- планирање средстава из Програма Уједињених
нација за развој, за финансирање пројеката
унапређења енергетске ефикасности и
- прерасподела планираних расхода унутар
буџетских корисника.
* Пренета средства из претходне године планирају
се у износу од 40.903.000 динара: 40.154.000 динара
из буџета и 749.000 динара из сопствених извора
буџетских корисника, а преносиће се буџетским
корисницима у стварно оствареним износима.
Средства која су остварена у 2016. години, а нису
утрошена до краја године, преносе се у 2017. годину
и распоређују следећим корисницима:
- приход од месног самодоприноса 4.932.850
динара, месним заједницама,
- приходи од продаје роба и услуга буџетских
корисника 1.581.377 динара, месним заједницама,
- средства по основу издавања у закуп
непокретности 1.063.380 динара месним заједницама
и 672.891 динар Општинској управи,
- наменска трансферна средства из буџета
Републике Србије 11.718.995 динара у оквиру Бироа
за хуманитарну делатност,
- средства од употребе непокретности и покретних
ствари 8.523.404 динара, Општинској управи,
- средства у износу од 1.000.000,00 динара за
проширена права распоређују се Центру за социјални
рад,
- средства у износу од 1.300.000,00 динара
за капитално и текуће одржавање и изградњу
распоређују се месним заједницама и
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- средства у износу од 9.361.103 динара за капитално
пољопривредника јер је цена земљишта повећана
одржавање и изградњу путне инфраструктуре
за 36% и комунална такса на фирму код великих
распоређују се ЈКП „Милош Митровић“.
правних лица повећана је за 28%;
Део неутрошених сопствених средстава на
У 2017. години порезом на имовину биће
подрачунима буџетских корисника у износу од 749.000
обухваћени објекти који су у 2015. и 2016. години
динара, распоређује се следећим корисницима:
легализовани.
- Центру за културу „Масука“ 201.000 динара,
У 2016. години вршен је попис пореских обвезника
- Библиотеци „Радоје Домановић“ 8.000 динара,
на територији општине, који је настављњн и у 2017.
- Дому културе „Влада Марјановић“ 6.000 динара,
години, па се очекује повећање прихода од пореза на
- Туристичко-спортском центру „Велика Плана“
имовину по основу већег броја пореских обвезника;
158.000 динара,
Очекује се повећање прихода по основу пореза
- Месној заједници Лозовик 16.000 динара,
на зараде, јер су у 2017. години завршени радови на
- Месној заједници Марковац 26.000 динара,
опремању индустријске зоне и очекује се почетак
- Месној заједници Ново Село 1.000 динара,
рада нових фабрика.
- Месној заједници Савановац 6.000 динара и
У 2017. години очекују се средства из Програма
- Општинској управи 327.000 динара.
Уједињених нација за развој УНДП за финансирање
пројекта унапређења енергетске ефикасности
Oбразложење за већи износ планираних субвенција
„Санације зграде културе ЈУ ЦЗК „Масука“ из Велике
у 2017. години у односу на 2016. годину:
Плане у износу до 3.607.650,00 динара, односно
У складу са Законом о буџетском систему 30.
највише до 32.000,30 USD. Пројекат се реализује
новембра 2016. године престао је са радом индиректан
преко Министарства рударства и енергетике. Део
буџетски корисник ЈП за планирање и изградњу
средстава у износу од 1.376.368,90 динара је део
„Плана“, а све послове овог предузећа преузело је
учешћа Буџетског фонда за унапређење енергетске
ЈКП „Милош Митровић“. Средства која су у 2016.
ефикасности. Учешће Општине Велика Плана износи
години планирана у буџету у оквиру индиректног
2.953.581,10 динара, без ПДВ-а.“
буџетског корисника ЈП „Плана“, у 2017. години
Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету
планирана су у оквиру ЈКП „Милош Митровић“ на
општине Велика Плана за 2017. годину, врши се
име субвенција на економској класификацији 451 –
усклађивање процента за издвајање средстава у
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и
текућу буџетску резерву и процента до кога се врши
организацијама.
преусмеравање апропријација, са Законом о изменама
Oбразложење за већи износ планираних текућих
и допунама Закона о буџетском систему („Службени
прихода у 2017. години у односу на 2016. годину:
гласник РС“, број: 99/2016) од 12. децембра 2016.
У 2017. години текући приходи су планирани у
године.
већем обиму из следећих разлога:
Законом је прописано де се текућа буџетска резерва
У 2016. години средства која је остваривала
опредељује највише до 4% укупних прихода и
предшколска установа и то: уплате родитеља и
примања од продаје нефинансијске имовине, уместо
трансферна средства из Буџета Републике Србије
2,5%.
уплаћивана су на подрачун предшколске установе,
Преусмеравање апропријације одобрене на име
а не у буџет општине. У 2017. години ова средства
одређеног расхода и издатака може да се умањи до
су планирана и уплаћују се у буџет општине и
10%, уместо 5% вредности апропријације за расход и
представљају приход буџета, док је рачун за сопствена
издатак чији се износ умањује.
средства вртића угашен;
Маса средстава за исплату плата и број запослених
Средства остварена од закупа пословног простора
у 2017. години планирани су у складу са Упутством
индиректног буџетског корисника Туристичкоза припрему одлуке о буџету локалне власти за 2017.
спортског центра „Велика Плана“ у 2017. години су
годину и пројекција за 2018. и 2019. годину.
планирана као приход буџета општине и уплаћују
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
се у буџет општине, док су у 2016. години ова
објављивања у „Међуопштинском службеном листу
средства уплаћивана на сопствени рачун Туристичкоопштина Велика Плана и Смедеревска Паланка“,
спортског центра;
због хитности извршавања расхода.
У 2017. години очекује се веће остварење
локалних јавних прихода: од пореза на имовину
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